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КАК ДА СЪЗДАВАМЕ
ПЕЧЕЛИВШИ
БИЗНЕС ПЛАНОВЕ
Как да подготвим бизнес план, който
инвеститорите ще искат да прочетат...
и да инвестират в него

Гарет Сътън

Предговор от Робърт Кийосаки

София, 2019 г.
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Първа глава

Печеливш план
„Да спечелиш не е всичко, но да искаш да спечелиш – е.”
– Винс Ломбарди

П

оздравяваме ви за решението да превърнете мечтата си в бизнес план. Това е
вълнуваща стъпка и е редно да бъдете похвалени. Страхът на повечето хора да не се
провалят и неспособността им да поемат рискове са по-силни от желанието да осъществят
мечтите си. Така обаче ограничават живота си.
Сега, след като сте направили избора да преминете от идеята към плана, целта на тази
книга е да осигури структурираща рамка за печеливши бизнес планове и, още по-важно, да
ви предизвика да мислите. Съществува стандартен формат, към който се придържат почти
всички бизнес планове. Вместо просто да преработим за пореден път стандартния формат,
ние ще комбинираме практическите съвети с трудни въпроси и ,,родени на улицата“
прозрения, за да стигнем до това, което търсят в действителност умелите инвеститори и
заемодатели във всяка част на вашия план.
Успяващите предприемачи прегръщат идеята да превърнат мечтата си в реалност.
Създаването на нов бизнес е вълнуващо и предизвикателно и изисква да дадете всичко от
себе си, за да се увенчаете с успех. Научавайки се да изграждат успяващ бизнес, хората с
истински предприемачески дух ще усвоят професия, която малцина успяват да овладеят.
Не забравяйте обаче, че деветдесет процента от новите бизнеси се провалят въпреки
плановете, говорещи за големи възможности. Повечето бизнеси всъщност се провалят не
заради зле написаните бизнес планове, а защото техните собственици не се подготвят за
реалния свят на бизнеса. Затова, преди да започнем раздела с практическите съвети, от
изключително значение е да отговорите на два ключови въпроса:
1. Доколко силно искате да успеете?
Това е първият въпрос, който си задавате в началото на пътя си към превръщането на
вашата мечта в печеливш бизнес план. Ако вътрешният ви стимул и мотивация да
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започнете бизнес не са достатъчно големи, знанията за написването на плана са без
значение.
2. Подготвени ли сте на ментално ниво да притежавате собствен бизнес?
Мечтите са романтични блянове, които вдъхновяват. Когато става дума за бизнес план,
вдъхновението върви ръка за ръка със здравото потене. Започването на собствен бизнес
ще ви отнеме всичко, което имате. Общото между бизнес плановете на всички новаци е
подценяването на времето, енергията, опита и парите, необходими за изграждането на
успяващ бизнес.
Всеки бизнес план има цена. Повечето хора искат печеливш бизнес, но не и първо да
инвестират нужното време. Те искат бързи схеми за забогатяване и често се захващат със
стартирането на бизнес без да имат основни умения. Повечето хора го правят „по своя
начин”, вместо да инвестират в учене и създаване на екип от компетентни съветници.
Най-добрите бизнес планове се правят от предприемачите, готови да отложат
материалното удовлетворение. Те поемат рискове и инвестират необходимото време и
енергия, за да се сдобият със съответните опит и знания. Не се страхуват от грешки и
провали, защото грешките и провалите са равносилни на придобиването на опит. Те
започват с нещо малко и градят върху него, осъзнавайки, че опитът води до по-силни
умения. След като платят цената, истинските предприемачи придобиват знанията за
създаването на успешен план и печеливш бизнес.
Повечето бизнес планове се пишат, за да привлекат финансиране с цел изграждане на
нов или разширяване на вече съществуващ бизнес. Също така, плановете се пишат, за да
подпомогнат разрастването на съществуващ бизнес, но този аспект на „стратегическото
планиране” е извън фокуса на нашата книга. Той се състои в това да даде структурираща
рамка, която да убеди инвеститора и вас самите, че в плана ви фигурират нужните елементи,
за да го направят един от петте процента успяващи нови бизнеси. Умелите инвеститори и
заемодатели са наясно с особеностите и, ако не усвоите нужното за създаването на
печеливш план, вашият план най-вероятно ще свърши в кошчето за боклук.
Бизнесът е план, а не продукт или процедура. Добрите планове очакват неочакваното,
като остават непокътнати и се използват през трудните първи години. Вие просто ги
подобрявате, колкото повече научавате. Личният ви план може да е постигането на
финансова свобода – свободата да не работите ден след ден за пари. Но вашият бизнес план
трябва да отговаря на следните въпроси за инвеститори и заемодатели:
1. Мога ли да спечеля пари, инвестирайки в този бизнес (какво е съотношението
риск:възнаграждение)?
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2. Харесвам ли и разбирам ли бизнеса, в който инвестирам?
3. Вярвам ли на хората, в които инвестирам?
Важно е също така да отбележим, че успехът в бизнеса е свързан в по-голяма степен с
предприемаческия дух, отколкото с възрастта или пола. Човек никога не е прекалено стар
или прекалено млад, за да бъде успяващ предприемач. В „Наръчник по инвестиране на
Богатия татко” Робърт Кийосаки описва личностните характеристики на успяващия
предприемач:
1. Визия: Умение да открива възможности, които другите не могат да видят.
2. Кураж: Умение да действа въпреки огромните съмнения.
3. Креативност: Умение да мисли, излизайки извън установените рамки.
4. Умение да понася критика: Няма нито един успял човек, който да не е бил критикуван.
5. Умение да отлага възнаграждението: Може да бъде много трудно да се научиш да се
отказваш от незабавното възнаграждение в името на по-голяма отплата в дългосрочен
план.
И така, преди да започнете да пишете плана си, запитайте се дали наистина бихте имали
упоритостта след провал да започнете предизвикателството отново. Почти всички успели
предприемачи са се проваляли многократно. Хубавото в бизнеса е, че не е задължително да
бъдете прави в 51% от времето; достатъчно е да бъдете прави веднъж.

Съвети на Богатия татко
• При започването на процеса на създаване на нов бизнес, непременно се заобиколете с
успяващи хора и съмишленици.
• Отделете време, за да обмислите наистина какво искате в този дар, наречен „живот”.
Много нови собственици на бизнес мечтаят за свобода, а в крайна сметка си създават
ново работно място.
• Не забравяйте в началото да планирате оттеглянето си. Твърде много хора се заемат
със стартирането на нов бизнес, без изобщо да се сетят да се подготвят за крайната
му цел.
• Никога няма перфектен момент за започването на бизнес. Ако искате да
реализирате мечтата си, подгответе се възможно най-добре и започнете да действате!
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